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Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Lotta Hildebrand (L)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Thora L Norgård (F!)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Mats Carlsson, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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handlingar. Dnr 8778-2017. JO-anmälan
Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer
Val 2018
Stöd till Grannsamverkan
Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Tomelilla kommun, Simrishamns
kommun, Sjöbo kommun, Ystads kommun, Arbetsförmedlingen.
Vi kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne.
INFORMATION
Medborgarförslag - Nattöppet café leder till ökad
trygghet i samhället.
Medborgarförslag - Införa Fastighetsnära Insamling av
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Medborgarförslag - Ge Simrishamns ungdomar en bra
start på arbetsmarknaden.
Skåneexpressens linjer
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Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Dnr 2019/34

Meddelande
Följande meddelanden redovisas:
-

Information om TÖS-projektet

-

Uttag från överskottsfond KPA

-

Ägarsamråd Sysav 2018-11-26

-

Kvotfördelning för levande östersjöhamnar för kommande generationer

-

Begäran om upplysningar och yttrande, allmänna handlingar.

-

Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer, statistik

-

Överklagande, valet 2018, Simrishamn

-

Tack från Stöd till Grannsamverkan

-

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering: Tomelilla,
Simrishamns, Sjöbo och Ystad kommuner samt arbetsförmedlingen.

-

Skrivelse; Vi kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne.

_____
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Dnr 2018/384

Medborgarförslag - Nattöppet café leder till ökad trygghet i samhälle
Moa Björklund, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om ett nattöppet café som
leder till ökad trygghet i samhället.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-26, §
197 där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas av kommunstyrelsen samt
att förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Moa Björklund för sitt medborgarförslag.
____
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Dnr 2018/443

Medborgarförslag - Införa Fastighetsnära Insamling av hushållssopor,
fyrfackskärl
Magnus Taube, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om att införa fastighetsnära insamling av hushållssopor/fyrfackskärl.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-26, §
201 där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas av kommunstyrelsen samt
att förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Magnus Taube för sitt medborgarförslag.
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Dnr 2019/19

Information om medborgarundersökning
Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson informerar om SCB:s medborgarundersökning
2018.
Undersökningen är en enkätundersökning och sker två gånger per år sedan 2005.
De flesta av Sveriges kommuner har deltagit en eller flera gånger. I undersökningen 2018
har 111 kommuner deltagit. Undersökningen genomfördes den 23 augusti till 5 november
2018.
1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år har tillfrågats och 46 % besvarade
enkäten.
Undersökningen är utformad i tre delar med varsitt helhetsbetyg: Nöjd Region, Nöjd Medborgare och Nöjd Inflytande. Betygsindexet för varje del kan variera mellan 0 upp till 100.
Betygsindexet för hur medborgarna bedömer Simrishamns kommun som en plats att bo
och leva på blev 60. Några ytterligare exempel är:
Trygghet – 59
Kommunikationer 54
Arbetsmöjligheter 42
_____
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Dnr 2019/23

Information från kanslichefen
Kanslichef Mats Carlsson lämnar följande information:
Den 6 februari har kommunstyrelsen utbildning mellan kl 09.00-12.00. Utbildningen kommer handla om ekonomienheten, it-.enheten samt kanslienhetens verksamheter.
Den 6 mars kommer kommunstyrelsen få information från samhällsbyggnadsförvaltningen
om översiktsplanen under förmiddagen.
Den 11 och 12 mars kommer samtliga förtroendevalda i Simrishamns kommun erbjudas
utbildning/information om bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, politikerhandbok m m. Inbjudan kommer skickas ut inom kort.
Ny kanslichef är anställd, Anita Ipsen. Anita Ipsen börjar den 1 april 2019.
Rekrytering av ny ekonomichef pågår.
_____
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Dnr 2019/20

Redovisning av delegeringsbeslut
-

Ordförandebeslut om fortsatt överenskommelse mellan Simrishamns kommun och
ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs”

-

Ansökan om kommunal tjänstepension

-

Anställning vid kommunledningskontoret

-

Chefsekonomens delegeringsbeslut

-

Kommundirektörens delegeringsbeslut.

_____
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Dnr 2019/17

Val av ersättare i Kommunala Pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Kommunala Pensionärsrådet i Simrishamns kommun ska kommunstyrelsen utse ersättare för sina representanter i KPR.
Ordinarie är kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande. Det är således för dessa som ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet utses:
Mats Bengtsson (C)
Hoby 2714
276 36 BORRBY
Mats Sundbeck (V)
Kurrabacken 15
272 94 SIMRISHAMN

_____
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Mats Bengtsson
Mats Sundbeck
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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Dnr 2018/41

Medborgarförslag - kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten
av stadskärnan
Ärendebeskrivning
Jenny Schöldt har den 22 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag om ett kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 februari, § 27, överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fri-tidsnämnden för beredning. Beslut fattas i kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden har därefter inkommit
med yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 276
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-26.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 214.
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-11.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2018-05-31, § 36.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 27.
Inkommit medborgarförslag, 2018-01-22.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med kultur- och fritidsnämnden
vidare utreda medborgarförslaget i samband med den pågående utredningen kring
fortsättningen av Sjöfartsstråket.



Utifrån uppdraget om vidare utredning anse medborgarförslaget besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Jenny Schöldt
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Kommunstyrelsen

§ 10

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/369

Medborgarförslag - Ge Simrishamns ungdomar en bra start på arbetsmarknaden.
Ärendebeskrivning
Linnea Löfvall har inkommit med ett medborgarförslag om att alla ungdomar ska genom
feriejobbsgaranti få anställning i den kommunala verksamheten under sommaren.
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget från Linnea Löfvall översänds till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 277
Medborgarförslag från Linnea Löfvall
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2018-10-01, Dnr 2018/369.
Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att medborgarförslaget ska vara besvarat.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse anses medborgarförslaget vara besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Linnea Löfvall
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Dnr 2018/352

Skåneexpressens linjer
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp med tjänstepersoner från Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo kommuner har tillsammans med representanter för Skånetrafiken gjort en översyn och tagit fram
två trafikeringsförslag för fortsatt arbete och genomförande av högkvalitativ busstrafik för
SkåneExpress-linjerna på Österlen.
Syftet med den genomförda översynen och trafikeringsförslagen är att ta fram förslag på
attraktiva resmöjligheter, men även anpassa busstidtabellerna med tidtabellen för tåg som
ändras december 2020. Nuvarande trafikavtal för expressbussarna på Österlen löper ut
december 2021 samt december 2022. De båda trafikavtalen skall slås ihop för att bättre
kunna nyttja expressbussarna på fyra linjer och för att få en effektivare planering.
För Simrishamns kommun har SkåneExpress linje 3 mot Kristianstad samt SkåneExpress
linje 5 mot Lund ingått i översynen. Arbetsgruppen har studerat respektive linje i stråk och
på hållplatsnivå.
Förslag till genomförandeavtal mellan kommunerna och Skånetrafiken har tagits fram.
Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder och parternas ekonomiska åtagande för införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket Österlen
genom Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad, Lund och Kristianstads kommun. Avtalet ska
också säkerställa att parterna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna öka kapaciteten och komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket.
Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut angående val av trafikeringsförslag. Samhällsbyggnadsnämnden fattar sedan med stöd av detta inriktningsbeslut beslut om det trafikeringsförslag som kommunen och Skånetrafiken avser att genomföra i det fortsatta arbetet.
Simrishamn kommuns investeringskostnader i projektet infaller under åren 2020 – 2025
och avser främst kostnader för hållplatsutrustning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 278
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive bilaga 2018-11-26
Genomförandeavtal SkåneExpress linje 3
Genomförandeavtal SkåneExpress linje 5
Justerandes sign
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Dnr 2018/352

Genomförandeavtal SkåneExpress Österlen, alla kommuner och Skånetrafiken
Yrkanden
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) yrkar att man ställer sig bakom det fortsatta arbetet
med trafikeringsförslag 2 under förutsättning att övriga berörda kommuner också gör detta.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att man ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att bjuda
in de övriga kommunerna till en överläggning med kommunstyrelsens presidium om vilken linje vi gemensamt bör driva.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och
finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (M), Malin Henriksson (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Asarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot 6 Nej-röster;
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!),
Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat avgöra ärendet idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) samt Christer
Grankvist (S).
Avstå från att delta i beslut
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Christer Grankvist (S) meddelar att de inte
deltar i beslut av ärendet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

17

Kommunstyrelsen

§ 11 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/352

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ställer sig bakom det fortsatta arbetet med trafikeringsförslag 2 under förutsättning
att berörda kommuner också gör detta.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP och Mats
Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2018/502

Centrumutveckling Simrishamn
Ärendebeskrivning
I det politiskt beslutade dokumentet hållbar inflyttning, som innehåller konkreta åtgärder
som syftar till att öka attraktivitet av Simrishamns kommun som inflyttningsort, finns åtgärden att 2019 ansöka om att bli Årets stadskärna. Ett fortsatt arbete kräver en långsiktig
organisering och finansiering.
För att kunna ansöka om Årets stadskärna krävs ett omfattande arbete. Årets stadskärna är
en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Priset går till den svenska stad
som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum,
genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det
finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.
Arbetet bygger på att Simrishamn med dess stadskärna utvecklas och blir alltmer attraktiv
och drar till sig fler invånare och besökare som vill tillbringa tid i staden och dess butiker,
restauranger och caféer. Digitalisering och globalisering påverkar oss starkare och snabbare. Handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster ändrar våra kunders
köp och livsstilsbeteende. Hotet om att städerna utarmas från handel och urbaniseringen tar
fart och att många flyttar till storstäderna oroar.
Vår stora utmaning och möjlighet är att bibehålla de företag vi har inom såväl handel, service och tjänsteverksamheter, men även att locka nya etableringar till Simrishamns stadskärna och skapa nya mötesplatser där människor möts och vill vara. Konkurrensen och
kampen om att vara en ”levande och attraktiv stad” blir mer och mer eftertraktad och påtaglig och den ökar både lokalt, regionalt och nationellt. Att vara levande och attraktiv
handlar även om stadens varumärke, utbudet, platsernas olika offentliga miljöer, tillgängligheten och sist men inte minst tryggheten och säkerheten i staden.
Sedan fler år tillbaka har Simrishamn varit medlem i Svenska Stadskärnor, som samlar
företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. Arbetet
startades igång med full kraft i samband med att kommunstyrelsen beslutade att avsätta
medel för en centrumutvecklare på 50% from april 2017 tom 31 mars 2019. (Anställningen
var dock inte på plats förrän i augusti 2017.)
För att kunna ansöka om Årets stadskärna finns en rad kriterier och en systematisk arbetsmodell, Qualitymark, som måste uppfyllas. Qualitymark kräver att vi har en vision, mål,
organisering, handlingsplan, mätbara mål och en långsiktighet. Därför behövs stimulans
och utveckling av processen med centrum och stadsutveckling fortsätta. Samverkan mellan
stadens aktörer måste vidareutvecklas ännu tydligare, mer strukturerat, smart, hållbart och
Justerandes sign
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Dnr 2018/502

på ett mätbart sätt. Arbetet med Qualitymark har kommit lång men en kritisk faktor för
fortsättning av arbetet är den långsiktiga organiseringen. Här är stadens aktörer, fastighetsägare och Köpmän beredda att bilda en gemensam organisation, en centrumutvecklingsorganisation för Simrishamn. Aktörerna är vidare överens om att gemensamt finansiera organisationen, förutsatt att alla parter, även kommunen finansierar.
Simrishamns kommuns finansiella insats till organisationen skulle vara anställning av en
centrumutvecklare på 50 %, fortsättning av nuvarande projektanställning, inklusive tex
finansiering av fortbildning, konferenser eller utredningar motsvarande totalt 450 000 kr
per år. Finansieringen skall kunna visa på en långsiktighet vilket innebär att finansieringen
ska sträcka sig över 5 år. Efter 5 år ska utvärdering av mål och handlingsplan ske innan nya
beslut om finansiering tas.
Övriga parter (Fastighetsägare, Köpmän), tillsammans med övriga aktörer kommer totalt
att bidra med motsvarande summa eller värdet av summan. Till detta räknas också sponsorer samt övriga företag som ser ett värde i att Simrishamn utvecklas, för att behålla sin
kompetens och möjliggöra för att ny kompetens flyttar in till kommunen.
Det samordnade arbetet har skapat ett engagemang och en stark framtidstro hos aktörerna i
staden, nya och utvecklade samarbeten, nya evenemang är planerade, investeringsviljan
hos företag ökar och alla aktörer vill med stolthet driva arbetet gemensamt framåt. Arbetet
har redan lett fram till att en intern centrumgrupp bestående av Utvecklingschef, Näringslivschef, Kultursamordnare, Gata & Park chef, Bygg och exploateringschef, Hamnchef,
Samhällsbyggandschef och SINAB VD har bildats. Även en extern centrumgrupp bestående av delar från den interna centrumgruppen, Köpmannaförening, fastighetsägare, representanter från restaurang och kultur, har bildats. Samordnings nätverk för fastighetsägare
samt för krögare har också bildats.
Alla dessa parametrar är de bästa förutsättningarna för att lyckas. En annan nyckelfaktor är
också kommunens driv och engagemang, inte minst genom den sammankallande funktionen som är centrumutvecklarens roll. Vidare är det viktigt att alla förvaltningar känner en
stolthet och bärare av det fortsatta arbetet, och att prioriteringar av åtgärder görs som leder
mot Simrishamn som Årets Stadskärna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 279
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-03-18, Dnr 2017/20
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-09-16 Dnr 2015/326
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, Hållbar inflyttning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 12 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/502

Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att man i beslutet lägger till att ”finansiering sker inom kommunstyrelsens internbudget”.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Kommunen blir medlem, tillsammans med köpmannaförening och fastighetsägare i
en centrumutvecklingsorganisation, där kommunen har minst en styrelseplats.



Kommunens bidrag i organisationen är en fortsatt finansiering av en 50% centrumutvecklartjänst inklusive tex finansiering av fortbildning, konferenser, utredningar
motsvarande totalt 450 000 kr per år.



Finansieringen sker i kommunstyrelsens internbudget 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/490

Detaljplan för Hjälmaröd 9:59 m fl - utställningshandlingar
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga området för bebyggelse samt
tillfartsväg från Möllegatan.
Planärendet har varit vilande p g a VA-situationen med otillräcklig vatten- och avloppsförsörjning för Kiviks-området. Detaljplaneläggningen är beroende av utbyggnad och kapacitetshöjning. Planerings- och förberedelsearbete pågår för utökad vattenförsörjning och förbättrad avloppshantering. VA-avdelningens bedömning är att om inget oförutsett inträffar
som försenar arbetet, kan Kiviks nya reningsverk vara i drift hösten 2021. Därav föreslås i
detaljplanen en förskjuten genomförandetid med start 1 januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 242, att
godkänna i ärendet redovisat förslag till samrådsredogörelse, samt godkänna redovisade
planhandlingar för utställning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 280
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-06.
Kungörelse, 2018-11-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 242.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot i ärendet redovisade planhandlingar för utställning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 14

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/505

Detaljplan för Vipan 2, Simrishamn - samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva ny och utökad bebyggelse inom fastigheten Vipan 2 i Simrishamn. Planen föreslår byggrätter för nya flerbostadshus som beräknas innehålla cirka 45
lägenheter. Fastigheten är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan. I norr, öster och
söder gränsar planområdet till Linnégatan, Fredsdalsgatan samt Storgatan.
Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus samt en bilhandel/bilservice-anläggning.
Bilföretaget ska flytta och fastighetsägaren har tänkt bygga bostäder på fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 240, att
detaljplanen godkänns för samråd samt att miljöundersökningen godkänns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 281
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-14.
Kungörelse inkl detaljplan, miljöundersökning mm, 2018-12-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 240.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot att detaljplaneförslaget för samråd för Vipan 2 i
Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 15

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/474

Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl (Hammenhögs skola) - samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att reglera markanvändningen inom aktuellt planområde så att den
överensstämmer med den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till privata aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara på de kulturvärden som finns inom planområdet.
Detaljplaneförslaget som framtagit reglerar ändamål, utnyttjande och utformning samt varsamhetsbestämmelser med hänsyn till de kulturvärden som finns inom planområdet.
Ett upphävande av fastighetsplaner är nödvändig för att medge möjligheter för ändrad fastighetsbildning. Fastighetsplanen för området väster om Södergårds-vägen behöver upphävas eftersom den följer den gällande detaljplanens område för allmän platsmark. Upphävande av fastighetsplaner sker genom bestämmelse i ny detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018, § 220, att godkänna i ärendet
redovisat förslag för samråd för detaljplan för Hammenhög 13:12 med flera.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 282
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 220.
Kungörelse, detaljplan för samråd, 2018-11-08.
Planbeskrivning, Hammenhög 13:12 m fl.
Behovsbedömning, behovet av att upprätta en miljöbedömning, 2018-10-10.
Karta över Hammenhög 13:12 m fl.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot detaljplaneförslaget för Hammenhög 13:12 med
flera för samråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 16

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/278

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Garvaren 13 m fl, Skansen etapp II - granskning
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till en
blandstad och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark,
parkering och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra delarna av Simrishamn med stationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vi sammanträde den 22 november 2018, § 239, godkänna i ärendet redovisat förslag (med de ändringar som presenterades) till samrådsredogörelse, samt godkänna i ärendet redovisade förslag till granskningshandlingar för miljökonsekvensbeskrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna och detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II), för granskning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 283
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-14.
Kungörelse inkl miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, 2018-12-05.
Detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2018-11-22.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 239.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-06.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utifrån i ärendet redovisade handlingar inte framföra några erinringar mot detaljplaneförslaget respektive miljökonsekvensbeskrivningen för Garvaren 13 med flera, Skansen etapp II.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 17

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/457

Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med
intern kontroll.
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska
om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas ändamålsenligt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-12-19, § 284
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Revisionsskrivelse, 2018-10-29
Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med
intern kontroll.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra till kommundirektören att stärka samordningen av arbetet med internkontroll och följa upp efterlevnaden av gemensamma processer inom hela kommunen
genom utveckling av beslutsstödsystem samt genom utveckling av gemensamma
mallar inklusive risk- och väsentlighetsanalyser.



Uppdra till kommundirektören att se över utbildningsbehovet bland tjänstepersoner
och förtroendevalda.

_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen
Kommundirektör Diana Olsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 18

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/472

Höjning av partistödet
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har genom Karl-Erik Olsson till kommunstyrelsen inkommit med skrivelse angående höjning av partistödet.
I skrivelsen framförs att partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och att det är
dags att höja stödet.
Socialdemokraterna yrkar i skrivelsen på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- att partistödet höjs från 25 % till 30 % av prisbasbeloppet
- att fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20 %
-att resterande 80 % fördelas enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige.
Enligt gällande regler är den totala summan för partistöd cirka 560 000 kronor, i skrivelsen
föreslagen förändring innebär en total ökning av stödet med cirka 110 000 kronor.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 26 november 2018, § 224, beslutades
att ärendet återremitteras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 285
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-10.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 224.
Skrivelse från Karl-Erik Olsson (S), 2018-11-06.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun, antagna av KF, 2015-02-23, § 15.
Yrkanden
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar på att höjningen av partistödet avslås men att
fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20%.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att partistödet höjs från 25 % till 30 % av prisbasbeloppet,
att fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20 % samt att resterande 80 % fördelas
enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 18 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/472

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att höjningen av partistödet avslås men att fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20% mot Karl-Erik Olssons (S) yrkande att
partistödet höjs från 25 % till 30 % av prisbasbeloppet, att fördelningen av grundbeloppet
höjs från 10 % till 20 % samt att resterande 80 % fördelas enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordföranden förslag.
Votering begärs och verkställs.

Omröstning
Den som röstar för ordförandens yrkande röstar Ja.
Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M); Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Malin Henriksson (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot 6 Nej-röster;
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer grankvist (S), Gudrun Schyman (F!),
Hans-Olof Höglund (MP och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat avslå en höjning av partistödet men att fördelningen av
grundbeloppet höjs från 10 % till 20%.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå höjning av partistödet.



Fördelningen av grundbidraget höjs från 10 % till 20 %.



Resterande 80% fördelas, enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige.

Reservation

Mot beslutet anmäler Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S),
Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/485

Revisorernas bedömning av delårsrapport - SÖSK
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har lämnat delårsrapport per augusti 2018. Utfallet
för basverksamheten inom SÖSK uppgår till 48 tkr i
underskott per 2018-08-31. Prognosen för helåret är ett noll resultat, dvs i enlighet
med budget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 286
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Delårsredovisning för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2018-01-01-2018-08-31.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten för SÖSK 2018-08-31
Promemoria över utförd delårsgranskning 2018-08-31, EY 2018-10-03
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2018-01-01—
2018-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 20

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/473

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2018-08-31. Det
ekonomiska utfallet är – 46 tkr per 2018-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid
årets slut på 18 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls.
Övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda vid årets slut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 287
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Direktionsprotokoll, 2018-10-15
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-08-31
Granskningsrapport från E&Y 2018-10-17
Revisorernas bedömning 2018-10-17
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2018-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 21

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/486

Huvudmannaskap för ansökan om saneringsbidrag - Skansen, Garvaren
7
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan
om Naturvårdsverkets bidrag till sanering av förorenade områden för fastigheten Garvaren
3. Kommunen har genom beslut i kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, § 169, tagit på
sig huvudmannaskapet för detta efterbehandlings-arbete.
Inom Skansenområdet finns flera förorenade områden som måste saneras för att kunna
bebyggas. Ett sådant område berör fastigheten Garvaren 7. Garvaren 7 ägs idag av Gladsax
Flak AB men Simrishamns Bostäder AB är intresserad av att bygga bostäder inom fastigheten. Tillsammans har bolagen den 10 september 2018 lämnat in en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden med en önskan om att nämnden beslutar om att ikläda sig huvudmannaskapet för saneringsåtgärderna inom Garvaren 7. Samtidigt begärdes planbesked för
fastigheten, vilket samhällsbyggnadsnämnden sade ja till den 27 september 2018, § 179.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 236,
föreslå kommunfullmäktige att Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för
efterbehandling av förorenad mark inom projekt Skansen, Garvaren 7.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 288
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 236.
Kartskiss över det geografiska läget för Garvaren 7.
Skrivelse från Gladsax Flak AB samt Simrishamns Bostäder AB, 2018-08-27.
Länsstyrelsens informationsbroschyr: Huvudman – efterbehandling av förorenade områden.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandling av förorenad mark inom projekt Skansen, Garvaren 7, under förutsättning att sökta bidrag
beviljas.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 21 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/486

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/487

Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 34:8
Ärendebeskrivning
I samband med anläggningsförrättningen om vatten- och avloppssystemet i
Tobisborg, lyfte Lantmäteriet frågan om möjligheten att stycka av och friköpa
arrendetomterna inom kommunens fastighet Gladsax 34:8. Kommunen svarade i
sitt remissyttrande, att även om kommunen ställer sig negativ till ytterligare
bebyggelse i området, så kommer kommunen att acceptera avstyckningar av de
befintliga arrendetomterna.
Arrendatorerna av tomten med adress Stenhallevägen 8 har inkommit med förfrågan om att
få friköpa sin tomt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det är
rimligt att sökanden får köpa loss sin arrendetomt under följande förutsättningar:
Arrendatorerna
o bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
o accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
o bekostar lantmäteriförrättningen,
o är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt
område inte kan bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet
öster om, det vill säga 80 + 20 m2 (dvs. totalt 100 m2).
o är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och
att de vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 243,
föreslå kommunfullmäktige erbjuda aktuella arrendatorer att köpa sin arrendetomt under de
förutsättningar, enligt ovan, som förvaltningen anger.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut, 2018-12-19, § 289
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 243.
Inkommen skrivelse/intresseanmälan, 2018-08-25.
Kartskiss.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/487

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Arrendatorerna av tomten med adress Stenhallevägen 8, Gladsax 34:8 erbjuds köpa
tomten under förutsättning att de:

bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
bekostar lantmäteriförrättningen,
är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt
område inte kan bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet
öster om, det vill säga 80 + 20 m2 (dvs. totalt 100 m2).
o är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och
att de vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.
o
o
o
o

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/481

Ändring i kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Frågan har väckts om att lägga ned utskottet för näringsliv, turism och miljö, (NTM-utskottet). Kommunledningskontoret har, i avvaktan på en redovisning av översynen av
samtliga nämnders reglementen, med anledning därav tagit fram ett förslag på ändringar i
kommunstyrelsens reglemente §§ 17 och 20.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 290
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13.
Reglemente för Kommunstyrelsen antaget 2015-11-02, § 168.
Avstå från att delta i beslut
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Christer Grankvist (S) meddelar att de inte
deltar i beslut av ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


NTM-utskottet upphör fr o m 2019-01-01



Revidera §§ 17och 20 i kommunstyrelsens reglemente enligt framlagt förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsunderlag

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/501

Förslag till handlingsplan för att stärka barns rättigheter 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunens lokala barnombudsman har tillsammans med barnrättsteamet, representanter
för förvaltningarna, utarbetat ett förslag till ny handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 291
Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 20192022 efter förtydligande.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

Dnr 2018/504

Tillämpning av sotningsindex 2019
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i avtal med Skorstensfejarmästare kommit
överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83
daterat 2002-09-12. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske utifrån fastställda
indexuppräkningar.
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,1%) och dels konsumentprisindex för 12 månaders förändringen i februari (1,6 %).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 292
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 47, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, 2018-11-01
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:11, 2018-03-16
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) kan sanktionera taxor för 2019
års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär
2002:83, daterad 12 september 2002.
SÖRF får mandat att besluta om indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda
sotningsindex
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

